ACTA DE LA JUNTA
DATA: 20-10-2015
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA
ASSISTENTS: JÚLIA VILÀ, JOSEP LOP, MERCÈ MEDINA, DESIRÉE MUÑOZ, CARME BIECH, PAZ
ROVIRA, SILVIA LAFUENTE, MARTA JORDANA, AURORA OLLALA, BELÉN VAN BRAKEL, ÁNGELES
VALERO, ENCARNA VALDIVIA, OSCAR ALONSO.
1. TRESORERIA
 Es presenta pressupost amb el pes de cada partida sobre les quotes. S’aprova per
presentar a l’assemblea amb els canvis suggerits.
 Per la gestió del compte de l’AFA serà necessària la firma de president i tresorer.
 Per la gestió del compte de Cuida’m i Passa’m será necessària la firma de dos de les
persones autoritzades (hi ha quatre persones autoritzades: President, Tresorer i Nuria
Menargues i Desiree Muñoz).

2. CUIDA’M I PASSA’M
 Està pendent el balanç econòmic del curs ja que encara hi ha incorporacions. El ratio
d’ús és:
 2013/14 -> 201/300 (67%)
 2014/15 -> 228/300 (76%)
 2015/16 -> 238/300 (79%)
 S’han renovat tots els llibres de cinquè i sisè pel seu mal estat.
 Altres escoles entreguen els llibres al juny. Es planteja fer-ho a l’escola per poder fer
la gestió durant en periode escolar enlloc de l’estiu.
 De cara a publicitar les avantatges del programa es demana fer una avaluació del cost
dels llibres si no hi estàs apuntat per quantificar l’estalvi.

3. EXTRAESCOLARS
 S’han iniciat les següents activitats que no tenen un mínim de nens i continuaran si
no hi ha baixes: Roda d’esports, Teatre, Judo, Iniciació patinatge.
 S’ha plantejat a CET10 si pot fer Ioga i activitats artístiques com a oferta
d’extraescolars per tal de simplificar la gestió de l’AFA.
 Es posa com a objectiu tenir les llistes definitives d’inscrits a finals de juny.
 Es proposa comprar cartutxos para la impresora. Cost 25€. S’aprova.
 Cada extraescolar es financia la guarderia en cas de necessitar-ho per reunions
especifiques de l’extraescolar.

ANGLÈS





Babel languages donarà motxilla amb els llibres. Hi haurà deures al cap de semana de
2n a 6è.
Data festival final de curs serà dissabte 28 de maig. Encara no està decidit el lloc.
S’han rebut 5 enquestes, totes satisfactòries.
Es nota una millora en la gestió de l’activitat.

4. MÚSICA
 Les reunions informatives es faran al novembre.
 Les portes obertes de P5 seran l’1 de juny, quan l’activitat s’acaba al maig. No s’hi veu
problema.
 Instruments farien les extraescolars fins al final del curs per preparar l’examen el 18 de
juny. Com que són al migdia no li afecta la jornada intensiva.
 Coral: 11 nens apuntats. Es faran en dos grups els dijous. Encara pendent de trobar el
millor espai.

5. CANVI ESTATUTS
 S’aproven els canvis proposats i es suggereixen algunes modificacions.
 Es consultaran a la FAPAC els dubtes legals que han sorgit sobre punts que es volen
eliminar o modificar.

6. CONSELL ESCOLAR
 La Mercè Medina es presenta com a representant de l’AFA al Consell Escolar. S’aprova
per unanimitat.

Propera reunió de la junta: Dimecres 25 de Novembre de 2015, 20:00 h, sala de
professors.
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SECRETARI

OSCAR ALONSO

ALBERT PRATS

